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gevestigd te 's-Gravenhage

Financieel jaarverslag 2021

Racham is Hebreeuws voor barmhartigheid, compassie, nabijheid en ontferming.

Waarden van waaruit wij de vrouwen in hun proces willen steunen en huisvesten.
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Voorwoord

Zegeningen tellen

Met gepaste trots presenteert het bestuur het jaarverslag over 2021.

Financieel was 2021 een gezegend jaar. Dankzij de vele gulle gevers: vrienden van Stichting Racham, (vaste) 

donateurs, kerken en fondsen, konden we de verbouwing financieren en is een gezonde exploitatie mogelijk. Met 

andere giften kunnen we een startpakketje regelen voor elke nieuwe bewoonster. 

Terugblikkend zijn we als bestuur vooral dankbaar. 2021 is een gezegend jaar. We zijn dankbaar dat Hans en 

Marieke hun diepe wens in vervulling zagen gaan en dat zo veel mensen en organisaties daar een steentje aan 

wilden bijdragen. Dankbaar omdat we zien dat het Rachamhuis van betekenis is voor de vrouwen die er wonen. 

En dankbaar aan God die onze plannen zegende en hoorde naar gebeden. In vertrouwen gaan we verder. En ook 

voor de toekomst hopen we op betrokkenheid bij Stichting Racham en gebed voor de vrouwen en voor Hans en 

Marieke.  

Niet omdat wij het zo geweldig hebben gedaan, maar omdat zo veel mensen Stichting Racham in de afgelopen 

periode hebben leren kennen en hebben gesteund. Met giften, met hulp en met heel veel steun en gebed.

In 2021 werd de droom van Hans en Marieke werkelijkheid. In januari verhuisden ze van de stoffige studio-in-

wording op de eerste etage naar hun eigen ruimte in het achterste deel van het Rachamhuis op de begane grond. 

En in de maanden die daarop volgden, werden de studio’s één voor één in gebruik genomen door vrouwen die de 

prostitutie achter zich willen laten en zich met hart en ziel willen richten op een ander leven. Vrouwen uit alle 

windstreken en van alle leeftijden. Sommige met een kind en een enkeling met een huisdier.

Daar deden we het voor.

Zonder vaardige handen van vrienden en familie, zonder al die waardevolle verloren uurtjes waarin geklust werd 

en zonder de vele bereidwillige gevers en fondsen was het Rachamhuis niet geworden wat het nu is: een plek vol 

hoop en ontmoeting, een plek waar je ‘liefde voelt’ zoals een van de eerste bewoners zei. Dat had ze nog nooit 

gevoeld.

Daar word je stil van.

Zo spannend als 2020 was, zo mooi en vreugdevol was 2021. De vier woonlagen van het huis zijn functioneel 

geworden en elke studio heeft zijn eigen charme. De keukentafel die Hans en Marieke hebben laten maken van 

de robuuste, originele vloerbalken blijkt in de praktijk te doen waarvoor die was bedoeld: het is dé plek voor 

waardevolle gesprekken en voor gezellige maaltijden. Het is de plek waar de eerste kennismaking plaatsvindt, 

waar verhalen worden verteld, waar getroost en bemoedigd wordt en waar gekookt en gegeten wordt. 

De keukentafel was in maart ook de plek van het openingsfeestje. Hoe graag hadden we het hele huis laten zien 

aan al die mensen die zich in het zweet gewerkt hebben bij de sloop van houten vloeren, bij het plaatsen van 

nieuwe wandjes, bij het schuren van deurposten, of het betegelen van de badkamers, bij het eindeloze stucwerk, 

of bij het uitslijpen van de vieze gele voegen in de nieuwe tegelvloer. Maar helaas gooide corona roet in het eten. 

Het openingsfestijn werd een digitaal feestje tijdens de avondklok. De vreugde was er niet minder om.
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1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Organisatiegegevens:

Naam: Stichting Racham

Vestigingsplaats: Gevestigd te 's-Gravenhage

Kamer van Koophandel: 75316919

RSIN/ fiscaal nummer: 8602.35.579

Telefoonnummer: 06-42310992

E-mail: info@stichtingracham.nl

Postadres: Koppelstokstraat 35, 2583 CB, 's-Gravenhage

Bankrekening: NL84TRIO 0379 7107 49

Website: www.stichtingracham.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling

1.2 Doelstelling, missie en visie

Oprichting

Missie en Visie

Stichting Racham is per 8 juli 2019 opgericht. 

In Den Haag werken elke dag ongeveer 800 vrouwen als raamprostituee, in clubs of hotels. Eruit stappen is 

moeilijk. Het betekent een stap in het onbekende, waarbij je heel veel achterlaat.  Ook je sociale netwerk aan 

vrienden en bekenden. Hoe graag ze ook willen, vrouwen vallen vaak toch terug doordat ze eenzaam zijn, hoge 

huren hebben en er geen perspectief is op iets anders. 

Met Stichting Racham willen we vrouwen, die vanuit een kwetsbare situatie (onveiligheid, geweld, 

afhankelijkheid, prostitutie) komen, (tijdelijke) huisvesting bieden in een woon-leerhuis. Een plek waar ze op 

verhaal kunnen komen en een start kunnen maken met de opbouw van een nieuw leven. Een woongemeenschap 

waarbinnen een beheerdersgezin een naaste buur voor hen is en ondersteuning biedt en aandacht geeft.

Dit doet de stichting vanuit een christelijk diaconaal perspectief.

Met het woon-leerhuis Racham willen we hen een plek bieden, waar ze een eigen huishouden kunnen draaien, 

een sociaal netwerk kunnen opbouwen en een andere beroepskeuze kunnen maken. En bovenal, waar ze zichzelf 

kunnen zijn. Dat je inziet van, hé, ik ben ook oké.

Het verblijf in het woon-leerhuis is een belangrijk onderdeel van het traject van het uitstapprogramma. Daarom 

worden vrouwen verwezen door Stichting De Haven en organisatie SHOP. Elke bewoner krijgt via hen 

persoonlijke en maatschappelijke begeleiding.

De stichting is vanaf 6 augustus 2019 door de Belastingdienst voor onbepaalde tijd

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting hoeft geen belasting

te betalen over ontvangen giften. En giften van organisaties en particulieren komen in

aanmerking voor belastingaftrek.
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Statutaire doelstelling

1.3 Samenstelling bestuur

•         J.A. Meesen (Voorzitter)

•         P. Hoekman (Secretaris)

•         M.C. Star (Penningmeester)

•         S. Spoelstra

•         Y. Lont

Bezoldiging bestuurders

De samenstelling van het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2021 uit de volgende vijf personen:

De bestuurders van Stichting Racham ontvangen geen enkele financiële beloning voor de door hen uitgevoerde 

bestuurswerkzaamheden.

1. De stichting heeft ten doel het vanuit christelijk diaconaal perspectief:

  a. huisvesten van vrouwen die vanuit een kwetsbare situatie (onveiligheid, geweld,

  afhankelijkheid, prostitutie) ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van een nieuwe

  toekomst;

  b. ondersteunen en/of ontwikkelen van initiatieven op het terrein van de ondersteuning en

  zelfredzaamheid van deze vrouwen;

  c. verlenen van diensten aan, het behartigen van belangen en het bevorderen van de

  samenwerking tussen organisaties, verenigingen en instellingen op het gebied van

  ondersteuning van deze vrouwen;

  d. verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

  daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  - het creëren van een stabiele en veilige woon- en leergemeenschap met meerdere personen

  als basis voor een nieuwe start voor deze vrouwen;

  - het stimuleren van deze vrouwen om aan hun begeleidingsdoelen te werken, het

  ondersteunen bij het zoeken naar een zinvolle (vrije)tijdsbesteding en hulp bieden bij

  bezoeken aan instanties;

  - ondersteuning bij het opbouwen van een gezond sociaal netwerk;

  - het samenwerken met andere verenigingen/stichtingen en instellingen;

  - het werven van fondsen, sponsoren, donaties, giften en legaten;

en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

3. De stichting heeft uitdrukkelijk niet als doel om winst te behalen. Eventuele commerciële activiteiten van de 

stichting worden uitgevoerd voor de financiering van het algemeen nut.

Jaarverslag 2021 4



1.4 Gang van zaken in 2021

Oplevering

Inrichting

Met hulp van ruim 60 vrijwilligers en vele professionele bedrijven is er 

gesloopt, verbouwd en geschilderd.  

Bij de sloop werd geconstateerd dat de elektra verouderd en onveilig 

was. Ook waren er nog verouderde gevaarlijke gasleidingen aanwezig. 

Er is nieuwe elektra aangelegd en ook de gas- en waterleidingen zijn 

volledig vernieuwd. Voor de centrale verwarming zijn er 3 nieuwe 

ketels opgehangen. 

Er zijn 6 studio’s en een logeerkamer gerealiseerd op de etages. 

Op de 3e verdieping 2 studio’s die volledig zelfstandig bewoond kunnen worden. Om 

deze verdieping goed te kunnen bereiken is een nieuwe trap geplaatst.

Op de 2e verdieping zijn 2 studio’s en een logeerkamer gerealiseerd. Hiervoor zijn 2 

nieuwe badkamers gerealiseerd. Deze kamer is ook te benutten als slaapkamer bij 

een studio zodat er een vrouw met kind kan verblijven.

Op de 1e verdieping zijn 2 studio’s gerealiseerd. Eén studio is voor een vrouw met 

kind geschikt. Tevens is er op deze verdieping een was- en droogruimte gemaakt. Alle 

vrouwen kunnen hier hun kleding wassen en drogen. 

Op de begane grond, die gebruikt wordt door het beheerdersgezin, is 

de volledige houten vloer vervangen door een betonnen vloer met 

vloerverwarming. Er is een nieuwe indeling gemaakt met een grote 

leefkeuken voor gezamenlijk gebruik, een zitgedeelte, 3 

slaapvertrekken, badkamer, berging en kantoor.

Op de derde etage zijn 2 nieuwe keukenblokjes neergezet alsook 2 airco’s opgehangen. Alle etages zijn voorzien 

van pvc-vloerbedekking met geluidsisolerende ondervloer. Alle trappen en overlopen zijn voorzien van 

vloerbedekking. In de was- en droogruimte staan een wasdroger en wasmachine. Alle studio’s zijn voorzien van 

verduisterende gordijnen. In alle ruimtes is verlichting aangebracht.

Op de begane grond is professionele keuken met kookeiland geplaatst. 

De keuken is voorzien van oven, vaatwasser, Quooker en 

koffiemachine. In de keuken staat een lange tafel met stoelen zodat er 

met alle vrouwen tegelijk gegeten kan worden. Het zitgedeelte van het 

beheerdersgezin is afgescheiden middels een glazen wand van de 

leefkeuken.  
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Opening

Praktijk

Het aanbod van het beheerdersgezin bestaat uit:

-        Mentale steun bij het verwerken van trauma’s uit het verleden;

-        Aandacht en waardering, opbouwen zelfrespect;

-        Hulp bij praktische zaken zoals bijvoorbeeld inschrijven bij banken en verzekeringen;

-        Begeleiding bij afspraken zoals bijvoorbeeld ziekenhuis of fysiotherapie;

-        Faciliteren van vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding en het leren van de Nederlandse taal;

-        Hulp bij het inrichten van het appartement;

-        Tips en steun bij het volgen van onderwijs;

Iedere week is er een sportcoach aanwezig die de vrouwen coacht in het verminderen van stress in hun lichaam.

Vrijwilligers & Samenwerking

Voor de volgende taken zijn vrijwilligers betrokken:

-        Bestuur: 5 personen

-        Intake-ondersteuning: 1 persoon

-        Huiswerkondersteuning: 1 persoon

-        Taalles: 3 personen

-        Beheerdersechtpaar: 2 personen

-        Vervangend beheerders: 4 personen (2 echtparen)

-      Sportcoach : 1 persoon

Voor de inhuizing en levering van gebruikte inventaris wordt samengewerkt met Stichting Present Den Haag. 

Op 25 maart 2021 is het Rachamhuis feestelijk geopend. In de middag 

bracht Kavita Parbhudayal, Wethouder Zorg van de Gemeente Den 

Haag een bezoek aan het Rachamhuis. ’s Avonds verzorgden we een 

livestream vanuit de leefkeuken. Daarin lieten we foto’s van de 

verbouwing zien, maakten we kennis met de eerste bewoonsters en 

ontvingen we felicitaties van verschillende betrokken bedrijven, 

relaties en andere betrokkenen. Er hebben ruim 600 mensen naar de 

livestream gekeken.

Op 18 maart 2021 heeft de eerste bewoonster haar intrek genomen in een studio. Op 31 december 2021 wonen 

er zes vrouwen in het Rachamhuis, waarvan twee vrouwen met een kind. Iedere week wordt er met verschillende 

vrouwen en het beheerdersgezin samen gegeten. 

Het feit dat het beheerdersgezien beschikbaar en present is, geeft de bewoonsters een gevoel van veiligheid en 

helpt hen tot rust te komen, plannen te maken. Hun geloof in de toekomst groeit en men ontwikkelt 

zelfvertrouwen.

Iedere woensdag wordt in de leefkeuken een workshop ‘Zeepmaken’ gegeven. Dit wordt gedaan samen met de 

sociale onderneming The Beautiful Unseen (www.thebeautifulunseen.nl ). Hier nemen ook vrouwen aan deel die 

uitgestapt zijn maar niet in het Rachamhuis wonen. 

De professionele begeleiding en hulpverlening van de vrouwen wordt gedaan door Stichting de Haven (2 

vrouwen) en Stichting Hulp en Opvang Prostituees (SHOP) (4 vrouwen).
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1.5 Financieel resultaat en vermogenspositie

Resultaat

Vermogenspositie

Het vrij besteedbare vermogen neemt toe met een bedrag van ruim 4.000 euro tot 40.583 euro. 

Financiële kengetallen

2021 2020

Liquiditeit 3,7 1,7

Werkkapitaal 70.470 89.470

Solvabiliteit 6% 8%

Weerstandsvermogen 33% 35%

Daarnaast zijn vanuit donaties twee fondsen met een specifieke bestemming gevormd. Het betreft het 

Noodfonds voor kleinschalig materiële (nood)hulp aan de bewoners van het Rachamhuis voor een bedrag van 

15.000 euro alsmede een fonds voor sport- en beweegactiviteiten voor een bedrag van 5.000 euro.

De stichting is gezond en goed in staat om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. De 

stichting wordt voornamelijk gefinancierd met langdurend vreemd vermogen.

Het resultaat 2021 bedraagt ongeveer 29.000 euro negatief. Een beter resultaat dan eerder verwacht door meer 

donaties. Voorziene uitgaven voor de verbouwing en inrichting van het Rachamhuis zorgen voor een incidenteel 

negatief resultaat. Dekking voor deze uitgaven komt uit het bestemmingsfonds 'Verbouwing en inrichting woon-

leerhuis'.
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2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021

(in euro's na resultaatbestemming)

Ref. 31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1. 949.441 966.560

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 2. 1.319 0

Vorderingen en overlopende activa 3. 3.448 45.522

Liquide middelen 4. 91.493 176.690

Totaal activa 1.045.700 1.188.772

31 december 2021 31 december 2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves 5. 40.583 36.159

Fondsen 6. 20.000 53.826

60.583 89.985

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 7. 9.750 0

Langlopende schulden

Hypothecaire geldleningen 8. 949.578 966.044

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 9. 16.467 21.956

Schulden en overlopende passiva 10. 9.323 110.786

Totaal passiva 1.045.700 1.188.772
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2.2 Staat van baten en lasten over de periode 2021

Ref. 2021 2020

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 11. 114.196 311.048

Opbrengsten 12. 41.805 2.440

Som der baten 156.000 313.488

LASTEN

Renovatie en verbouwing woon-leerhuis 13. 116.967 230.266

Kosten communicatie en fondsenwerving 14. 3.146 12.068

Afschrijvingen materiële vaste activa 15. 17.119 5.706

Overige bedrijfskosten 16. 33.507 6.721

Som der lasten 170.739 254.762

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -14.739 58.726

Financiële baten en lasten 17. 14.663 5.093

Resultaat -29.402 53.633

2021 2020

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve 4.424 25.807

Onttrekking/ toevoeging fonds Verbouwing en inrichting woon-leerhuis -53.826 27.826

Toevoeging fonds Sport- en beweegactiviteiten 5.000 0

Toevoeging Noodfonds 15.000 0

Resultaat -29.402 53.633
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

2.3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Oprichting

Algemeen

Valuta

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa bedragen:

Gebouwen en terreinen : 0% - 2,5%

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves en fondsen

Voorziening groot onderhoud

Langlopende schulden

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, 

is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen 

voor de nominale waarde.

Alle bedragen luiden in euro's.

Waardering vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerde tegen de verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit reserves en fondsen. Wanneer door derden aan middelen een 

specifieke bestemming is gegeven (een project of een deel ervan) worden de ontvangen en toegezegde middelen 

aangemerkt als bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen worden per project verbijzonderd.

Het bestuur van de stichting geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze het bestuur de  daartoe 

ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden.

Stichting Racham is opgericht per 8 juli 2019.  

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de 

leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen en terreinen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren. De toevoeging aan de voorziening 

wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud.
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Kortlopende schulden

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Baten uit fondsenwerving

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De 

baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden 

verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar 

waarin deze voorzienbaar zijn.

De kortlopende schulden worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale

waarde en hebben een van looptijd korter dan één jaar.

De baten uit fondsenwerving bestaan uit ontvangen en toegekende donaties en bijdragen van organisaties 

zonder winsttreven, bedrijven en particulieren.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

31 december 2021 31 december 2020

Gebouwen en terreinen 949.441 966.560

Inventaris 0 0

Totaal materiële vaste activa 949.441 966.560

De mutaties in de boekwaarde gedurende het verslagjaar zijn als volgt:

Gebouw. en 

terr. Inventaris Totaal

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde 972.267 0 972.267

Cum. afschrijvingen -5.706 0 -5.706

Boekwaarde 966.560 0 966.560

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 0 0 0

Afschrijvingen -17.119 0 -17.119

-17.119 0 -17.119

Stand per 31 december

Aanschafwaarde 972.267 0 972.267

Cum. afschrijvingen -22.826 0 -22.826

Boekwaarde 949.441 0 949.441

Afschrijvingspercentages zijn per categorie: 0% - 2,5% -

Per 1 september 2020 is een woning gelegen in het Valkenboskwartier te Den Haag in eigendom verkregen. Het 

gebouw wordt ingezet voor de realisatie van het woon-leerhuis van de stichting. De gebouwen worden lineair 

afgeschreven in 40 jaar waarbij rekening gehouden wordt met de restwaarde. Over de boekwaarde van de grond 

wordt niet afgeschreven.
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Vlottende activa

2. Debiteuren

31 december 2021 31 december 2020

Debiteuren 1.987 0

Voorziening voor het risico van oninbaarheid -668 0

Totaal debiteuren 1.319 0

3. Vorderingen en overlopende activa

31 december 2021 31 december 2020

Nog te ontvangen fondsgelden 0 41.500

Nog te ontvangen bedragen 3.448 4.022

Totaal vorderingen en overlopende activa 3.448 45.522

4. Liquide middelen

31 december 2021 31 december 2020

Triodos Bank N.V., Internet Zaken Rekening 5.493 49.700

Triodos Bank N.V., Rendement Rekening 86.000 126.990

Totaal liquide middelen 91.493 176.690

Toelichting

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA

Eigen vermogen

5. Reserves

31 december 2021 31 december 2020

Algemene reserve 40.583 36.159

Totaal reserves 40.583 36.159

Toelichting

Stand per 1 januari 2021 36.159

Resultaatbestemming verslagjaar 4.424

Stand per 31 december 2021 40.583

Er gelden geen beperkingen voor de bestedingsmogelijkheden van de algemene reserve van de stichting. Het 

verloop gedurende het verslagjaar wordt als volgt weergegeven:
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6. Fondsen

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsfondsen:

- Sport- en beweegactiviteiten 5.000 0

- Noodfonds 15.000 0

- Verbouwing en inrichting woon-leerhuis 0 53.826

Totaal fondsen 20.000 53.826

Toelichting:

Sport- en beweegactiviteiten

Noodfonds

Verbouwing en inrichting woon-leerhuis 

Het verloop van de fondsen gedurende het verslagjaar is als volgt:

Sport- en Noodfonds Verbouw- Totaal

beweeg ing en inr.

activiteiten woon-

leerhuis

Stand per 1 januari 2021 0 0 53.826 53.826

Resultaatbestemming:

Bij: ontvangen en toegezegde donaties 5.000 15.000 79.543 99.543

Af: uitgaven 0 0 -133.369 -133.369

Stand per 31 december 2021 5.000 15.000 0 20.000

Nadine Foundation heeft een donatie van 5.000 euro bestemd voor sport- en beweegactiviteiten ten behoeve 

van de bewoners. De bewoners van het Rachamhuis worden professioneel ondersteund met sport- en 

beweeginitiatieven. Het werken aan begeleidingsdoelen van de bewoners wordt hiermee gestimuleerd.

Vanuit ontvangen donaties heeft de stichting een noodfonds gecreëerd van 15.000 euro voor het verlenen van  

kleinschalige- en materiële (nood)hulp aan de bewoners van het Rachamhuis. Deze (nood)hulp kan bijvoorbeeld 

bestaan uit boodschappen, kleding, medicatie, een noodzakelijke eerste inboedel of een verhuisbudget bij 

doorstroom naar een nieuwe woonruimte buiten het Rachamhuis.

Het bestemmingsfonds Verbouwing en inrichting woon-leerhuis is bedoeld voor de realisatie van het woon-

leerhuis en is gevormd vanuit donaties en giften met een specifieke, door de gever bepaalde, bestemming. 

Halverwege het verslagjaar is het project tot realisatie van het woon-leerhuis voltooid. De middelen zijn volledig 

besteed aan het doel. Ultimo verslagjaar bedraagt het saldo van dit bestemmingsfonds nihil.
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Voorzieningen

8. Voorziening groot onderhoud

31 december 2021 31 december 2020

Voorziening groot onderhoud 9.750 0

Totaal voorziening groot onderhoud 9.750 0

Toelichting:

2021 2020

Stand per 1 januari 0 0

Dotatie 9.750 0

Onderhoudskosten ten lasten van voorziening 0

Stand per 31 december 9.750 0

Voor het uitvoeren van het regulier onderhoud aan het gebouw is 9.750 euro aan de voorziening gedoteerd. Deze 

dotatie is gebaseerd op een schatting en zal op korte termijn onderbouwd worden met een 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Bijstelling van de dotatie zal plaatsvinden op basis het MJOP.
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Langlopende schulden

9. Hypothecaire geldleningen

31 december 2021 31 december 2020

Hypothecaire geldlening deel I 455.578 472.044

Hypothecaire geldlening deel II 494.000 494.000

Totaal hypothecaire geldleningen 949.578 966.044

Toelichting

Hypothecaire geldlening deel I 2021 2020

Hoofdsom 494.000 494.000

Aflossing voorgaande verslagjaren 0 0

Stand per 1 januari 494.000 494.000

Aflossing -21.956 0

Stand per 31 december 472.044 494.000

Aflossingsverplichting komend verslagjaar -16.467 -21.956

Langlopend deel per 31 december 455.578 472.044

Hypothecaire geldlening deel II 2021 2020

Hoofdsom 494.000 494.000

Aflossing voorgaande verslagjaren 0 0

Stand per 1 januari 494.000 494.000

Aflossing 0 0

Stand per 31 december 494.000 494.000

Aflossingsverplichting komend verslagjaar 0 0

Langlopend deel per 31 december 494.000 494.000

Per 1 september 2020 is een hypothecaire geldlening verkregen met een hoofdsom van 988.000 euro voor de 

aankoop van het woon-leerhuis Racham gelegen in het Valkenboskwartier te Den Haag. De geldverstrekker heeft 

het eerste hypotheekrecht verkregen voor dit pand. De hypothecaire geldlening bestaat uit twee lening delen. 

Beide delen hebben een looptijd van twintig jaar. Het lening deel I wordt lineair afgelost in twintig jaar. Lening 

deel II wordt aan het einde van de looptijd afgelost. Over beide lening delen is een rentevergoeding verschuldigd.

De kortlopende aflossingsverplichting per balansdatum zijn separaat opgenomen in dit verslag onder de 

kortlopende schulden.
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Kortlopende schulden

9. Aflossingsverplichtingen

31 december 2021 31 december 2020

Aflossingsverplichting hypothecaire geldlening deel I 16.467 21.956

Totaal aflossingsverplichtingen 16.467 21.956

Toelichting

10. Schulden en overlopende passiva

31 december 2021 31 december 2020

Crediteuren 3.708 104.542

Nog te betalen hypotheekrente 0 4.930

Te betalen borg 3.586 1.220

Vooruit ontvangen huur 1.721 0

Reservering accountantskosten 250 0

Nog te betalen bankkosten 57 95

Totaal overige schulden en overlopende passiva 9.323 110.786

Toelichting

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is geen sprake van meerjarige verplichtingen.

Gebeurtenissen na balansdatum

De aflossingsverplichting heeft een looptijd korter dan een jaar. 

Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke

financiële gevolgen hebben voor Stichting Racham.

Alle schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

11. Baten uit eigen fondsenwerving

2021 2020

Bijdragen van organisaties zonder winststreven 81.567 188.784

Bijdragen van particulieren 24.844 94.739

Bijdragen van ondernemingen 7.785 27.525

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 114.196 311.048

Toelichting

12. Opbrengsten

2021 2020

Baten uit verhuur 55.872 2.440

Af: leegstand -13.399 0

Af: dotatie voorziening risico oninbaarheid -668 0

Totaal opbrengsten 41.805 2.440

Toelichting

Leegstandskosten door oplevering van studio's gedurende het verslagjaar en inhuizing van bewoners gedurende 

het 2e t/m 3e kwartaal van 2021.

Bijna 80.000 euro van bovenstaande donaties is bestemd voor de renovatie, verbouwing en inrichting van het 

woon-leerhuis. 
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LASTEN

13. Renovatie en verbouwing woon-leerhuis

2021 2020

Kosten verbouwing en renovatie 76.368 158.078

Kosten installaties 21.669 48.574

Kosten inrichting 18.929 23.614

Totaal besteding renovatie en verbouwing 116.967 230.266

14. Kosten communicatie en fondsenwerving

2021 2020

Kosten communicatie en fondsenwerving 3.146 12.068

Totaal kosten communicatie en fondsenwerving 3.146 12.068

Percentage kosten fondsenwerving: 2,8% 3,9%

15. Afschrijvingen materiële vaste activa

2021 2020

Gebouwen en terreinen 17.119 5.706

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa 17.119 5.706

16. Overige bedrijfskosten Ref

2021 2020

Huisvestingskosten 16.1 23.448 1.851

Kantoorkosten 16.2 1.494 3.777

Kosten vrijwilligers 16.3 3.185 440

Kosten bewonersactiviteiten 16.4 1.206 0

Accountants- en advieskosten 16.5 250 0

Representatie 16.6 3.409 100

Administratieve lasten 16.7 514 553

Totaal overige bedrijfskosten 33.507 6.721
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Toelichting overige bedrijfskosten:

2021 2020

16.1 Huisvestingskosten

Dotatie voorziening groot onderhoud 9.750 0

Gas, water en elektra 5.788 1.300

Kleine inventaris en inrichting 4.794 0

Onderhoudskosten 1.280 0

Verzekeringspremies 1.010 344

Belastingen en heffingen 758 200

Internet en televisie 69 0

Overige huisvestingskosten 0 8

Totaal huisvestingskosten 23.448 1.851

2021 2020

16.2 Kantoorkosten

Kosten website 0 2.051

Verzekeringspremies 1.303 888

Computerkosten 0 646

Telefoonkosten 192 0

Drukwerk 0 182

Porti 0 4

Overige kantoorkosten 0 8

Totaal kantoorkosten 1.494 3.777

2021 2020

16.3 Vrijwilligers

Onkosten en waardering 3.010 440

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 175 0

Totaal vrijwilligers 3.185 440

2021 2020

16.4 Kosten bewonersactiviteiten

Maaltijden en ontspanning 477 0

Attenties 164 0

Noodfonds 564

Totaal vrijwilligers 1.206 0

2021 2020

16.5 Accountants- en advieskosten

Accountantskosten 250 0
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2021 2020

16.6 Representatie

Representatie 3.409 100

16.7 Administratieve lasten

Bankkosten 273 230

Transactiekosten giften 241 324

Totaal administratieve lasten 514 553

17. Financiële baten en lasten

2021 2020

Rente hypothecaire geldlening I 7.214 2.460

Rente hypothecaire geldlening II 7.410 2.470

Bankrente 39 164

Totaal financiële baten en lasten 14.663 5.093
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3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Resultaatbestemming

3.2 Vaststelling jaarverslag

Den Haag, 8 juni 2022

w.g. J.A. Meesen w.g. P. Hoekman

_____________________________ _____________________________

J.A. Meesen P. Hoekman

Voorzitter Secretaris

w.g. M.C. Star w.g. S. Spoelstra

_____________________________ _____________________________

M.C. Star S. Spoelstra

Penningmeester

w.g. Y. Lont

_____________________________

Y. Lont

Vice-voorzitter

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 zijn vastgesteld door het bestuur van de stichting in haar vergadering van 

8 juni 2022.

De resultaatbestemming over het verslagjaar 2021 is opgenomen onder de Staat van baten en lasten, hiernaar 

wordt verwezen.
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